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   د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن

 ٢٠١٣ جون ٢٣

  

  

  

  انګريزان، ھلمندي زيارکښان وژني
   او بيا د ھغوې پر وينې ملنډې وھي 

  

 مې پورې يې څه باندې دری نيم ٣١ ميالدي کال د می تر ٢٠١٣زيږديږ کال څخه  د  ٢٠٠٨بريټانيا وايي چې د 

د لندن د آی ټي وي تلويزيون د راپور سره سم د بريتانيا دفاع . ميليونه پونډه په ھلمند کې زيانمنو خلکو ته ورکړي دي

په دې . نديانو ته ورکړل شوي دي پيښو د تاوان ورکولو لپاره ھلم٢٨٣٣وزير اندريو رابتن ويلي دي چې دا پيسې د 

  .پيښو کې وژنه، کور سوځونه، کور ويجاړونه، درمند سوځونه، ټپي کيدنه او داسې نور جنايتونه شامل دي

 ميليارده پونډه لګولي دي، په بی ٣٧په داسې حال کې چې بريتانيا د افغانستان په ښکيالکي جګړه کې تر دمګړۍ 

د دې جنايتکاره دولت د جنايتونو او خيانتونو  . و لپاره يې تاوان ورکړی دیشرمۍ اعالن کوي چې د زيانمنو خلک

د بريټانيا سرتيري د امريکا او د ناټو . کچه د ښکيالکي او لوټمارې جګړې د لګښتونو له مخې ښه ارزولی شوو

ايت او ستم څخه ھيوادونو د نورو سرتيرو په شان بيرحمه، ظالمه او وينه تويونکي سرتيري دي چې له ھيڅ ډول جن

  .ډډه نکوي

د بريټانيا دولت له يوې خوا بيوزله ھلمنديان وژني، کورونه يې ويجاړوي، درمندونه يې سوځي، په بمباريو کې ټپی 

کوي، ځوروي او شکنجه کوي او له دې ټولو وروسته د ھغوې پر دردونو، کړاونو او رنځونو ملنډې وھي او داسې 

  .خم، ټپ او رنځ، وينه او غم کوالی شي په پونډو وپيريفکر کوي چې ګنې د ولس درد او ز

دا درسته ده چې د افغانستان خلک او په تيره بيا ھلمنديان په بيوزلۍ او تنګالسۍ کې ژوند کوي، خو ھيڅوک نشي 

، د ھغوې دردونه او رنځونه وپيري، نه امريکا نه بريټانيا او نه ھم کوالی د ھغوې پر رنځونو او دردونو ملنډې ووھي

  .درد، درد دی او ھغه وخت رغيدلی شي چې چا چې درد رسولی په ګونډو کړای شي. نور ناټويی ھيوادونه

.  دهزمونږ وطن د بھرنيانو لخوا بمباريږي، ھلمنديان د دې بمباريو د قربانۍ يوه برخه او له بده مرغه غمجنه برخه

ھلمندي بيوزله ولس څه باندې دولس کاله کيږي چې د بھرنيو ستمګرو سرتيرو تر موزو الندې ځپل کيږي، ماشوم، 

ميرمن، خور، ورور، پالر، اکا، ماما، ترور او لمسې يې وژل کيږي، ټپې کيږي او خټينه جونګړه يې سوځول کيږي، 

نير سر يې پرې کيږي او له دې جنايتونو سره ستمګران فکر د دھقان درمند ته يې اور اچول کيږي او د ډاکټر او انج



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

کوي چې د څو پونډو يا ډالرو په ورکولو سره به د دردمنو ولسونو له حساب څخه  وژغورل شي، خو  داسې  يوڅه 

  .امکان نلري

غه واليت کې  پيښو مسووليت په پنځو کالو کې په غاړه اخلي، نو په د٢٨٣٣کله چې  يوازې انګريزان په ھلمند کې د 

 له جنايت ډکې ٢٨٣٣که د انګريزانو . ميشت امريکايي او ډنمارکي سرتيرو به څومره جنايتونه تر سره کړي وي

  جنايتونه تر سره کړي دي، يعنې ھره ۵۶۶پيښې  په پنځو کالو تقسيم کړو نو ھر کال يې په دغه واليت کې څه باندې 

  . ورځ څه باندې يو نيم جنايت

په ځای، د وژنې او  جنايتونو وطن » دموکراسۍ«اره کوي چې افغانستان په تيرو دولسو کالو کې د دا په خپله ښک

  .ګرځيدلی ، ھغه وطن چې په کې زيارکښان وژل کيږي او بيا يې وينه په پونډو او ډالرو تلل کيږي

  

   د سرطان لومړۍ١٣٩٢د 

  

  

 


